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Notulen van de Algemene Ledenvergadering
d.d. 27 maart 2008

Aanwezig: 45 leden (volgens presentielijst)
Het Bestuur: Rien Rense, voorzitter en bestuurslid/coördinator Subgroep Communicatie

André Kerkhof, penningmeester
Renée Beekman, secretaris

Joke van Velsen, bestuurslid coördinator Subgroep Excursies

Bep Dwars, bestuurslid/coördinator Subgroep Algemene Zaken

Afwezig met bericht: Jan Bos, Han Westendorp, Wouter Rohde, Pieter Jan Hegenbart, Mia Kraal,

Conny Leydekker, Simon en Anneke Visser, Helmoet Vos, Francien Wilms en Gerben Boon.

1. Opening en mededelingen bestuur

2. Vaststellen verslag Algemene Ledenvergadering van 22 november2007

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag van de ALV van 22 november 2007; het verslag
wordtonder dankzegging aan de secretaris goedgekeurd en vastgesteld.

3. Algemeen Jaarverslag 2007

Het jaarverslag is samengesteld uit bijdragen van verschillende subgroepen en staat afgedrukt in De

Korhaan. De voorzitter haalt enkele opvallende punten naar voren:

2007 was een lustrumjaar: de vereniging bestond 40 jaar. Dat is vooral gevierd met

verenigingactiviteiten. Het meest opvallend waren de excursie naar de Eempolders met brunch in De

Theetuin, de feestavond in september en het dubbeldikke lustrumnummer van De Korhaan. Het was

daarmee een geslaagd lustrumjaar

In 2007 was de Huismus de vogel van het jaar. Aan het onderzoek naar de verspreiding van de

Huismus is door vele leden en niet-leden meegewerkt. De resultaten wordennog uitgewerkt en zullen

over enige tijd in de vereniging worden gepresenteerd.
De Subgroep Natuurbescherming heeft in 2007 onder leiding van Rob Kloosterman een snelle

ontwikkeling doorgemaakt. In december kwam daar een eind aan door het plotseling terugtreden van

Rob. Engbert van Oort vraagt naar een toelichting op het aftreden van Rob Kloosterman. De voorzitter

antwoordt dat Rob zeer gedreven was, en datook van anderen verwachtte. Dat was aanleiding voor

irritaties. De VWG voldeed niet aan zijn verwachtingen, en Rob heeft zich zonder verder overleg
daarom teruggetrokken. Het bestuur zoekt nu samen met de subgroep naar een goede structuur voor de

voortzetting van de activiteiten.

De vernieuwing van de website. We verwachten dat hierdoor de subgroepen en alle leden steeds meer

gebruik zullen gaan maken van de vele mogelijkheden van internet. Ook hopen we dat mensen van

buiten de vereniging ons beter zullen vinden en digitaal kennis kunnen maken met onze vereniging. Zo

kunnen alle groepen en ook individuele leden hun activiteiten en resultaten presenteren. Andere leden

kunnen hier weer interessante informatie uit halen en mogelijk nog enthousiaster wordenvoor het vele

werk dat we als VWG met plezier uitvoeren. Onze webmasters Dirk Prop en Helmoet Vos worden

hiermee gecomplimenteerd.

Naast deze opvallende zaken is er ook in het afgelopen jaar weer heel veel gedaan binnen de

vereniging. Het jaarverslag biedt daarvan een indrukwekkend overzicht. In zijn eerste jaar als

voorzitter heeft Rien gemerkt dat heel veel leden zich voortdurend inzetten voor allerlei activiteiten.

Vaak doet men dat al vele jaren en zonder dat het nog opvalt. Als voorzitter en mede namens het

bestuur spreekt hij zijn waardering uit voor al deze ‘actievelingen’ en bedankt hen voor hun inzet in

het afgelopen jaar. Het vormt de basis voor de vereniging.
Onder dankzegging aan alle leden die hebben meegewerkt aan het jaarverslag, wordthet verslag

vastgesteld en goedgekeurd.

Rien Rense heet de aanwezigen welkom en leest de namen voor van de leden die hebben afgezegd. Er

zullen vanavond twee leden in het zonnetje worden gezet door middel van het uitreiken van een

oorkonde. Dit gebeurt door omstandigheden na de pauze.
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4. Financieel verslag 2007

De penningmeester AndréKerkhof licht het financiële jaarverslag toe met

behulp van een PowerPoint presentatie.

Het complete financiële jaarverslag bevat 134 pagina’s. Een verkorte versie werd gepubliceerd in De

Korhaan. Het lustrum is de grote “boosdoener” waardoor een begrotingsverschil is ontstaan. Met name

de excursie in de Eempolders, waar de leden in groten getale op af zijn gekomen, is hiervan de

oorzaak. De penningmeester prijst de lustrumcommissie voor al het werk dat zij heeft verricht.

Een aantal groepen is financieel helemaal selfsupporting. Deze groepen hebben een eigen

werkkapitaal voor de eerste uitgaven. Verwezen wordt naar de in 2007 uitgekomen notitie

Werkkapitaal van de penningmeester.

Opvallend is een verhoging van de uitgaven voor het verenigingsblad De Korhaan. Dit is het gevolg

van het feit dat we eind 2007 voor twee jaar nieuwe omslagen moesten laten drukken.

De promotiestand heeft kans gezien om bijna € 900 over te houden. Terzijde wordt vermeld dat ook

daar een vacature voor is: Bertus van den Brink zal binnenkort stoppen met zijn werk voor de

promotiestand.

De website heeftwat meer gekost dan begroot was. Het betreft eenmalige kosten en de verwachting is

dat we het komende jaar wel uit zullen komen met de begroting.

Het rapport over de Eempolders van Jan Mooij wordt verkocht voor € 5,-. Iemand heeft het boekje

aangevraagd per giro, maar zijn adres niet vermeld. De penningmeester heeft hem toen één eurocent

terug gestort methet verzoek zijn adres door te geven, wat tot op heden nog niet is gebeurd. Zodoende

staat er een bedrag van 19,99 in de stukken.

De begroting van het lustrum is behoorlijk overschreden, mede doorde onverwacht grote deelname

aan de lustrumactiviteiten. Het verschil wordt, zoals afgesproken, afgeschreven van de Reservering

Clubhuis.

Onder Bestuurskosten staan o.a. lidmaatschappen. Dat is een aantal lidmaatschappen van andere

verenigingen diewij als bestuur hebben.

Vorig jaar is al vermeld dathet Eigen Vermogen een paar jaar geleden oneigenlijk verhoogd is door

een legaat. Het bedrag van €2.385 wordt gezet op Reservering Legaat en zal zo goed als zeker dit jaar
besteed worden.

Jelle Harder vraagt waar het geld van het legaat aan besteed zal worden en waar het rapport over de

Eempolders van is betaald.

- Voor het rapport is subsidie ontvangen en dat viel weg tegen de kosten, zodat het niet afzonderlijk is

verantwoord.

- Paul en Loes van derPoel hebben zich ingezet voor een bestemming van het legaat van Yves Vogel.

Het geld zal besteed worden aan een verhoogde uitkijkpost op de Bovenmeent (aan de Kreugerlaan).

Door het slechte weer van de laatste tijd zijn dewerkzaamheden uitgesteld, maar verwacht wordt dat

het uitkijkpunt volgende maand gereed zal komen.

5/6. Verslag Kascommissie en decharge bestuur

De Kascommissie is eind februari samengekomen bij de penningmeester om het verslag te bespreken.

Zij heeft een aantal steekproeven genomenen vragen gesteld en alle uitkomsten en antwoorden bleken

te corresponderen met de onderliggende bewijsstukken, zodat de commissie de algemene vergadering
voorstelt om het financiële jaarverslag goed te keuren en het bestuur hiermee decharge te verlenen.

Dit wordt met applaus door de aanwezigen bevestigd.

André Kerkhof

Foto: Joost Beekman
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7. Benoeming kascommissie

Voor hetkomende jaar wordt een nieuwe kascommissie samengesteld.

Hugo Weenen en Willem Jan Hoeffnagel treden af.

Pieter Jan Hegenbart is nog beschikbaar.

Wobbe Kijlstra en Johan de Koning stellen zich beschikbaar en worden met applaus benoemd.

8. Bestuurssamenstelling en -verkiezing
De voorzitter merkt in algemene zin op dat het moeilijk is om bestuursfuncties in te vullen.

Binnen het bestuur zijn we in overleg over de wijze waarop we de functies moeten invullen en over de

wenselijke samenstelling van het bestuur, nu en op termijn. We hebben daar nog geen concrete

afspraken over gemaakt. Maar er wordt gekeken naar de inhoud van de functies en we willen daarover

praten met potentiële opvolgers. Op die manier hopen we meer stabiliteit te krijgen in de samenstelling
en het functioneren van het bestuur.

We proberen ook zo te werken dat er met plezier gewerkt kan worden en dat het aangenaamis om in

het bestuur te zitten.

Vacature coördinator Subgroep Avifauna
Avifauna is het afgelopen jaar bij toerbeurt vertegenwoordigd door leden van het coördinatieteam

(CT). Gelukkig heeft een van die leden zich nu beschikbaar gesteld voor deze vacature.

Het is Piet Spoorenberg, met wie we al enige malen kennis hebben kunnen maken in het bestuur, en

het blijkt dat we goed met elkaar overweg kunnen. Het bestuur heeft op grond daarvan positieve
verwachtingen en is zeer ingenomen met de kandidaatstelling van Piet.

Piet wordt met applaus benoemdtot bestuurslid Avifauna.

Vacaturecoördinator Subgroep Natuurbescherming
De leden van de subgroep hebbenaangegeven dat zij zich wel willen blijven inzetten voor een aantal

deelprojecten, maar de stap naar het bestuur is voorlopig nog te zwaar. Bij de discussie daarover bleek

dat er veel raakvlakken zijn met de activiteiten van de Subgroep Avifauna. Het bestuur onderzoekt de

mogelijkheden om de SG Natuurbescherming op te nemen in de SG Avifauna en is in overleg met de

leden van de subgroep.

Vacature coördinatorSubgroep Vogelherkenningscursus
Het bestuur is in gesprek met deze groep over de plaats van de SG binnen de vereniging en heeft de

subgroep gevraagd uit hun midden een vertegenwoordiger voor te dragen. Dit is tot op heden nog niet

gelukt. Wel wordt de subgroep in het bestuur bij toerbeurt door diverse mensen, meestal Paul van der

Poel, vertegenwoordigd.

Vacature coördinator Subgroep Communicatie

Rien Rense is nog steeds op interim-basis coördinator voor deze subgroep. Hij vindt de combinatie

van voorzitter en coördinator communicatie niet erg gelukkig. Er is wel een verbreding ontstaan in de

redactie waardoor zijn werk wordt verdeeld.

We blijven zoeken naar een nieuw bestuurslid voor communicatie.

Vacaturepenningmeester

Er zijn gesprekken gevoerd met diverse mensen voor de functie van penningmeester, maar tot op
heden is het bestuur er niet in geslaagd een opvolger te vinden voor André Kerkhof. Het bestuur heeft

middels een brief een beroep op André gedaan om nog aan te willen blijven tot er een opvolger is

gevonden.

André licht toe dat naar zijn mening het bestuurslidmaatschap niet langer dan vier periodes van twee

jaar zou moeten duren. Hij heeft zijn aftreden dan ook al twee jaar geleden aangekondigd. Hij heeft

lang geaarzeld, maar toch besloten om nog een allerlaatste periode van twee jaar aan te blijven als

penningmeester.

9. Rondvraag en sluiting

Verder niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering


